
 

 

 منتدى القاهرة للتغير المناخي

  

  
لثالثونالحلقة النقاشية ا  

 
٢٠١٥ أبريل ٢7 ،اإلثنين  

 
 

 منتدى القاهرة للتغير المناخي حلقته النقاشية الثالثين وذلك تحت عنوان:
 
 

اإلحتباس  مفاوضات باريس للوصول لوقف عاجل لظاهرة  مئويتان:درجتان  "
" الحراري  

 
 

 
الحلقة النقاشية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم هذه قد عقدت و

الجزيرة، ش  القادة  شباب إعداد، وذلك بمركز٢٠١٥إبريل  ٢7اإلثنين الموافق 
.سرايا الجزيرة بجوار نادي الجزيرة الرياضي بالزمالك القاهرة  

 
 

اكثر من  للمرة األولى في تاريخ مفاوضات المناخ باألمم المتحدة والتي بدأت منذ
المناخيهدف مؤتمر اإلتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة لألطراف حول  ;عشرين عاما   

والذي ينعقد في باريس العام الجاري، يهدف إلى التوصل إلى إتفاق دولي ملزم 
لجميع الدول حول المناخ. ويعد الهدف الرئيسي من تلك اإلتفاقية الدولية للمؤتمر 

نوفمبر وديسمبر من العام الحالي، هو الحد من االنبعاثات والذي ينعقد خالل شهري 
والغازات الحرارية لوقف االرتفاع في درجة حرارة األرض بدرجتين مئويتين فقط 

فوق مستويات ما قبل بداية عصر الثورة الصناعية وكانت الدول المشاركة في 
ري المفاوضات السابقة والتي جرت إبان شهر مارس من العام الحا جوالت
قد وافقت على إعطاء توضيحات حول المساهمة الوطنية التي تنوي   ،٢٠١٥

.تقديمها   
 

عالمي  توافقدول المعنية على ضرورة وجود وفي حين تتفق جميع األطراف وال
حول هذا الهدف، نجد أن هناك خالفا اليزال قائما حول كيفية التفريق بين إلتزامات 



و مختلفة حول مدى حجم التكيف والتحكم تقطع مراحل نم الدول التي ما تزال
وفقا لنصوص  المساهمات الوطنية التي ستقدمها وكذلك االلتزام بحجم محدد من

.اإلتفاق  
 

الدول العربية ورئيسة لمؤتمر وزراء البيئة األفارقة حول  لمجموعةكزعيمة ومصر 
ى البيئة والمناخ هذا العام سوف تضطلع بلعب دور حاسم خالل المفاوضات عل

الرغم من معاناتها بشكل ملموس وغير مالئم بالفعل من عواقب وتبعات التغير 
.المناخي عليها  

 
نوان:" منتدى القاهرة للتغير المناخي من خالل فعاليته الثالثين تحت ع قد جمعو

اإلحتباس  مفاوضات باريس للوصول لوقف عاجل لظاهرة  مئويتان:درجتان 
األهداف  وناقش من خالل الندوة المحليين واألجانبلخبراء ما بين ا الحراري "، 

الوضع الراهن لمساهمات الدول الوطنية من  لمؤتمر باريس وكذلك والتحديات 
منظور محلي والمشاركة في الوصول لتقارب في وجهات النظر فيما يخص 

.الموضوعات والقضايا العالقة التي لم تحل بعد  
 

 
 

سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة وأندريه باران،  وقد تفضل السادة/ هانزيورج هابر،
سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة بإفتتاح هذه الحلقة النقاشية العامة مساء يوم اإلثنين وذلك بمقر 

القومي للشباب بالزمالك. وقد انضم إليهما سيادة الوزير الدكتور خالد فهمي، وزير  المجلس
.البيئة المصري في وقت الحق  

 
معرض كلمته  وقال السيد السفير/ هانزيورج هابر، سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

اإلفتتاحية :" أنه من المتوقع اآلن وبعد اإلجتماع التحضيري في ليما أن تنجز كل الدول تصورا 
دول لحجم إسهاماتها الوطنية المتوقعة للحد من اإلنباعثات الحرارية الضارة. ولقد ألزمت 

وكما أن   .٢٠٣٠٪ بحلول عام ٤٠الحرارية بمقدار  انبعاثاتها اإلتحاد األوربي نفسها بخفض
مصر اآلن بصدد إعداد مقدار إسهاماتها الوطنية، ونحن طري صون على دعم هذه الجهود في 

.''إطار دعمنا طويل األجل لها وفي إطار التعاون المشترك في مجالي البيئة والطاقة  
 

لمؤتمر باريس للتغير   ر/ أندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة إن فرنسا كمستضيفوقال السفي
في االستماع بعناية إلى جميع األطراف المشاركين فيه واإلحتفاظ في   المناخي يتجلى دورها

عالوة على ذلك يجب على فرنسا أن توفر أفضل ظروف   ذات الوقت بموقف محايد وشفاف.
.ن. مؤكدا على أنها تعمل بالفعل على هذا الهدفالعمل الممكنة للمفاوضي  

وأضاف السفير الفرنسي:" اتفق الخبراء أن المؤتمر سيكون فرصتنا األخيرة من أجل التوصل 
شامل وملزمة لجميع األطراف بغية لتجنب آثار التغير المناخي وتعزيز التحول  إلى اتفاق دولي

نبعاثات الحرارية الضارة من ثاني أكسيد إلى مجتمعات واقتصادات تتسم بالمرونة وقلة اال
الكربون. وإن لم نجد حال جماعيا للحد من تلك االنبعاثات الضارة واالحتباس الحراري، فإننا لن 

بإستطاعتنا الحد من ظاهرة االحتباس الحراري إلى درجتين مؤيتين كما إننا لن نتمكن من  يكون
  ".كسر حلقة تداعيات التغير المناخي

 



يادة الوزير/ خالد فهمي، وزير البيئة المصري، أن مصر تقوم باستضافة اجتماعات وقال س
متعددة األطراف بغية التوصل لبناء توافق في اآلراء بين الدول اإلفريقية والعربية في هذا 

الشأن. كما رحب سيادته بالتعاون في هذا المجال ودعا المجتمع المدني لتقديم لدعم خطة مصر 
.بعاثات والتكيف مع ظاهرة االحتباس الحراريللحد من االن   

فهمي مخاطبا الشباب المصري:" نود أن نسمع آراكم، كما أن لكم كل الحق في  الدكتور وقال
القادمة.'' الخطوات دة ال تصفق ونود أن نخطو سوياالمشاركة. اليد الواح   

 
لحركة الشباب العربي  وقالت مريم عالم، الناشطة المصرية في مجال التغير المناخي ممثلة

للتغير المناخي، أن النظمة الغير حكومية التي تمثلها تتطلع بدورها إلى المشاركة، كما أنها 
تقابلت بالفعل مع عدد من ممثلي المنظمات اإلفريقية ومارست ضغوطا من أجل مشركة الشباب 

باريس خريف هذا العام في مؤتمر االمم المتحدة للتغير المناخي الذي ينعقد بالعاصمة الفرنسية .  
وأضافت الناشطة المصرية:" يجب أن نفرق بين االنبعاثات الضارية التي تنطلق جراء اتباع 
أسلوب حياة يتسم بالرفاهية وتلك التي تنطلق من دول يكافح مواطنيها من أجل البقاء على قيد 

و المسؤول عن ماذا وكيفية الحياة. كما اننا لن نصل إلى اتفاق جديد في باريس إذا لم نحدد من ه
.''حساب ذلك وآلية تحقيقه. لن نستطيع الذهاب إلى أي مكان إذا لم نكن نعرف من أين أتينا   

 
وتمشياً مع رؤية سيادة السفير/ ستيفان جومبرتس، مبعوث فرنسا لتغير المناخي إلى أفريقيا 

المناخي على أسس أربعة:  والمحيط الهندي، فإنه من المتوقع أن تتضمن إتفاقية باريس للتغير
الوطنية، التزام  إتفاق شام يحظى باحترام جميع األطراف، التزام جميع األطراف بمسئولياتها

المجتمع الدولي بتقديم االلتزامات المالية لمساعدة الشعوب المتضررة من تبعات التغير المناخي 
حلول ثبت نجاعتها في العالم دون المساس بمعدالت النمو والتنمية بهاوأخيرا وضع حزمة من ال

.كله   
 

في  جدير بالذكر أن من أهم بواعث القلق لدى جمهورية مصر العربية والدول النامية األخرى
.هذا الخصوص هما المساعدة المالية والتقنية من جانب الدول المتقدمة   

المستدامة:" وقال السفير/ محمود سمير سامي، مساعد وزير الخارجية المصري للبيئة والتنمية 
يجب االستفادة من تطبيق ما تم التزام به من اجل االستفادة من التمويل الجيد واالهتمام الدولي 
بهذا الموضوع. وإنه لمن الصعب بمكان مقارنة إسهامات الدول الوطنية وفقا لقدرات وطاقات 

.''الدول المختلفة  
 

إن تكلفة التقنية الحديثة والحلول  وقالت الدكتورة كاميال بوش مديرة معهد البيئة في برلين
المقدمة لمكافحة اثار التغير المناخي آخذة في االنخفاض بالفعل. كما أكدت على أن ألمانيا أهدافا 

في محال الحد من اإلنبعاثات والطاقة  على مستوى االقتصاد بغية تحقيق أهدافها الطموحة
تفادة من تلك التجارب. وقد قادت النظيفة وقدمت السيدة بوش النصح للدول األخرى باالس

٪ في تكلفة الطاقة الشمسية 7٠السياسات األلمانية المتبعة في هذا المجال إلى خفض ما يوازي 
وزيارة كبيرة في انتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة. وأضافت الدكتورة بوش إن هذا 

.التقدم يستفيد من العالم كله  
 

قناعة العالم بأن الوقت لم يفت بعد لمنع ارتفاع درجات حرارة  وفي حين ال يزال العالم على
لم نضع أنفسنا على المسار  األرض بمقدار درجتين مؤيتين، على الرغم من اننا وفقا للخبراء

الصحيح للقيام بذلك. وقد شدد هؤالء الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات طموحة من جانب 
.مدنيالحكومات والقطاع الخاص والمجتمع ال  

 



واختتم السفير الفرنسي السيد/ جومبرتس النقاش قائال:" خالل العصر الجليدي األخير لم يكن 
هناك بحرا بين فرنسا وبريطانيا وكان من الممكن السير على األقدام بينهما. وقد ارتفع مستوى 

الحضور: ما المياة بسبب االحتباس الحراري وخلق بحرا يفصل بينهما اآلن. ثم وجه سؤال إلى 
هي الفجوة بين متوسط درجة الحرارة خالل العصر الجليدي األخير واآلن؟ وكانت اإلجابة : 

خمس الى ست درجات مئوية وكانت كافية لخلق بحر بين فرنسا وبريطانيا. وإذا استمرت 
.''درجات الحرارة في االرتفاع فلن يصبح بمقدورنا تخيل حجم العواقب التي ستلحق بنا  

 

 عن منتدى القاهرة للتغير المناخى:نبذة 
 

هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي منتدى القاهرة للتغير المناخى   

ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين 

صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني. 

بالتعاون بين  2011فى نوفمبر د أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغير المناخي وق

السفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة 

األلمانية للتبادل العلمى والوكالة األلمانية للتعاون الدولى واللجنة المصرية األلمانية 

 ة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.العليا المشتركة للطاق

 :والفيس بوكلمزيد من المعلومات نرجو زيارة موقعنا على األنترنت

www.cairoclimatetalks.net 

Follow our Facebook page to stay updated on events and climate change news 
 

  

  

   
 
 
 
 
 

 
 

http://www.cairoclimatetalks.net/
http://www.cairoclimatetalks.net/
https://www.facebook.com/CairoClimateTalks

